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SURAH TOHA AYAT 109

َفََٰعةُ يَۡوَمئِٖذ َّلا تَنَفُع  ذَِن ََلُ ٱلراۡحَمَٰنُ ٱلشا
َ
إَِّلا َمۡن أ

١٠٩َورَِِضَ ََلُۥ قَۡوَّلا  
Pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali (syafaat) orang yang 

Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan Dia telah

meredhai perkataannya.



DI ANTARA SYAFAAT YANG 

BOLEH DIPEROLEHI DI 

AKHIRAT NANTI



SYAFAAT 1
SYAFAAT DARI AL-QUR’AN

“Bacalah Al-Qur’an sesungguhnya pada hari

kiamat nanti Al-Qur’an akan datang sebagai

pembawa syafaat kepada yang membacanya.”

HR MUSLIM 



SYAFAAT 1

Sangat banyak Surah-Surah di dalam Al-Qur’an yang akan

datang pada Hari Kiamat sebagai pembawa syafaat

kepada pembacanya. Antaranya ialah :-

1. Membaca Surah As-Sajdah dan Al-Mulk sebelum tidur.

2. Membaca Surah Al-Baqarah dan Ali Imran.

3. Membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jumaat.



SYAFAAT 2
SYAFAAT DARI PUASA

“Puasa dan Al-Qur’an akan memberi syafaat

kepada seseorang hamba pada hari kiamat.”

HR IMAM AHMAD 



SYAFAAT 2
Puasa merupakan satu ibadah yang mana ganjaran

pahalanya ditentukan oleh Allah mengikut keadaan

seseorang itu berpuasa.

Antara kelebihan berpuasa yang disebutkan oleh 

baginda Nabi SAW ialah : “Tidaklah seorang hamba 

berpuasa sehari di jalan Allah, kecuali Allah menjauhkan

api neraka dari wajahnya tujuh puluh Musim.”



SYAFAAT 3
SYAFAAT DARI MALAIKAT

Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka

(malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada

memberi syafa'at melainkan kepada orang yang diridhai Allah,

dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya.

SURAH AL-ANBIYA’ AYAT 28 m/s 324



SYAFAAT 3
Dalam satu hadith panjang yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim, baginda SAW bersabda, Allah SWT berfirman :-

“Para malaikat telah memberikan syafaat, para Nabi telah

memberikan syafaat, orang-orang mukmin telah memberikan

syafaat. Tidak tersisa kecuali Yang Maha memberikan kasih

sayang kepada orang-orang yang dikasihi. Maka (Allah swt.) 

menggenggam satu genggaman dari neraka dan mengeluarkan

suatu kaum yang belum pernah melakukan kebaikan…”



SYAFAAT DARI NABI MUHAMMAD SAW

“Orang yang lebih berhak mendapat syafa’atku

pada hari kiamat ialah orang yang lebih banyak

selawatnya kepadaku.”

HR IBNU MAS’UD

SYAFAAT 4



Sesiapa yang menghadirkan rasa cinta kepada baginda Nabi 

Muhammad SAW, maka layaklah dia mendapat syafaat ini. 

Bagaimana ingin mendapat cinta kepada baginda Nabi? Iaitu

dengan menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita.

Baginda Nabi SAW telah bersabda : -

“Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya

dia mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, dia akan

bersama denganku di dalam Syurga.”

SYAFAAT 4



SYAFAAT DARI PARA SYUHADA’

“Orang yang mati syahid itu dapat memberikan

syafaat kepada 70 orang di kalangan

keluarganya.”

HR ABU DARDA

SYAFAAT 5



Mati syahid merupakan satu cita-cita yang paling 

diidamkan oleh setiap orang islam kerana mendapat

ganjaran yang sangat besar. Di antaranya ialah :

1. Dia dapat memberi syafaat di akhirat nanti kepada

70 orang dari kalangan keluarganya. 

2. Diampuni segala dosa & dilindungi dari azab kubur.

3. Diberikan 100 Syurga yang mempunyai 100 darjat.

SYAFAAT 5



SYAFAAT DARI PARA ULAMA’

“Di hari kiamat, yang memberi syafaat tiga

golongan, iaitu para Nabi, kemudian ulama, 

kemudian syuhada.”

HR IBNU MAJAH

SYAFAAT 6



Nabi Muhammad SAW bersabda tentang kedudukan ilmuan

pada hari Kiamat; “Pada hari Kiamat, Allah SWT 

membangkitkan seluruh hamba-Nya. Kemudian Dia

membangkitkan orang yang pandai, lalu berfirman :

‘Wahai orang-orang pandai, sungguh Aku tidak memberikan

pengetahuan-Ku kepadamu melainkan pengetahuan-Ku akan

berada bersamamu. Aku juga tidak memberikan ilmu-Ku untuk

menghukummu. Pergilah, Aku telah mengampunimu.”

SYAFAAT 6



SYAFAAT DARI PARA HAFIZ AL-QUR’AN

"Barangsiapa membaca Al Quran dan mengamalkannya, 

menghalalkannya yang halal dan mengharamkan yang 

haram maka Allah memasukkannya ke dalam syurga dan dia

boleh memberi syafaat 10 orang keluarganya yang sudah

pasti masuk neraka.“

HR TIRMIZI

SYAFAAT 7



Sangat banyak hadith yang memberitahu tentang

kelebihan dan ganjaran bagi orang yang hafiz Al-Qur’an. 

Kerana dia memelihara ayat-ayat suci di dalam

ingatannya serta selalu diulang-ulang agar tidak lupa.

Jika anda mampu, maka usahakanlah untuk menjadi

hafiz Al-Qur’an. Jika tidak mampu, pastikan dari

kalangan ahli keluarga anda, ada seorang yang menjadi

HAFIZ AL-QUR’AN!

SYAFAAT 7



SYAFAAT DARI SAHABAT KARIB

YANG BERIMAN

Kata Imam Muhammad bin Idris As-Syafie : “Jika engkau

mempunyai sahabat yang selalu membantumu dalam ketaatan

kepada Allah SWT, maka peganglah mereka erat-erat. Jangan

sekali-kali engkau lepaskan mereka.Kerana mencari sahabat yang 

mendekatkan diri kita kepada Allah, terlalu susah untuk kamu

dapatkan ia. Tetapi melepaskannya amat mudah sekali.

SYAFAAT 8



SYAFAAT 8
(HR Bukhari dan Muslim) Rasulullah SAW pernah bersabda :

“Demi Allah Yang jiwaku ada di tanganNya. Tidak ada seorangpun diantara kamu yang lebih

bersemangat di dalam menyerukan permohonannya kepada Allah untuk mencari cahaya

kebenaran, dibandingkan dengan kaum Mu’minin ketika memohonkan permohonannya

kepada Allah pada hari Kiamat untuk (menolong) saudara-saudaranya sesama kaum Mu’minin

yang berada di dalam Neraka. Mereka berkata : “Wahai Rabb kami, mereka dahulu berpuasa, 

solat dan berhaji bersama-sama kami”.

Maka dikatakan (oleh Allah) kepada mereka : “Keluarkanlah oleh kalian (dari Neraka) orang-

orang yang kalian tahu!” Maka bentuk-bentuk fisik merekapun diharamkan bagi Neraka (untuk

membakarnya). Kemudian orang-orang Mu’min ini mengeluarkan sejumlah banyak orang yang 

dibakar oleh Neraka sampai pada pertengahan betis dan lututnya…



SYAFAAT 1 : Dari Al-Qur’an

SYAFAAT 2 : Dari Puasa

SYAFAAT 3 : Dari Malaikat

SYAFAAT 4 : Dari Nabi Muhammad SAW

SYAFAAT 5 : Dari Para Syuhada’

SYAFAAT 6 : Dari Para Ulama’

SYAFAAT 7 : Dari Para Hafiz Al-Qur’an

SYAFAAT 8 : Dari Sahabat Karib Yang Beriman



Marilah sama-sama kita berusaha untuk

mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Kita amat

memerlukannya kerana tiada syafaat yang akan

kita dapatkan nanti melainkan apa yang telah

diizinkan Allah S.W.T. sahaja.

TERIMA KASIH


